2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

3.Środki działania:
a) organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów i innych
b) współpraca z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych cechach działania
c) wspieranie działań zmierzających do lepszego życia na wsi.

Zastosowanie wobec
stowarzyszenia zwykłego
środków nadzoru11)

Uwagi12)

Regulamin działalności
stowarzyszenia zwykłego7)

Rachcin 28a
87-617 Bobrowniki

27.01.2017

Koło Kobiet Rachcin

2.

Status rganizator
pożytku publicznego8)
Przekształcenie lub rozwiązanie
stowarzyszenia zwykłego9)
Likwidator stowarzyszenia
zwykłego10)

Organ kontroli wewnętrznej
stowarzyszenia zwykłego6)

8

21 lipiec 2016

3.Środki działania:
a) współpraca instytucjonalna i środowiskowa ;
b) organizowanie spotkań środowiskowych;
c) opracowywanie wniosków, apeli i listów otwartych;
d) udział w organizacji konferencji tematycznych; `
e) organizowanie spotkań z władzami samorządowymi, mediami;
f) działalność wydawnicza (Gazeta Lipnowska i inne).
1.
a) działalność na rzecz kobiet
b) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń
c) popularyzowanie wiedzy wśród społeczeństwa

7

22 styczeń 2017

2. Teren działania- Rzeczpospolita Polska

6

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

1.:
a) Podtrzymywanie tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowanie polskości i patriotyzmu lokalnego, rozwój świadomości
narodowej, regionalnej, obywatelskiej i kulturowej;
b) Upowszechnianie i wspieranie dorobku twórczego artystów działających w regionie w zakresie kultury i sztuki;
c) Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnych.
d) Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii aktywu społecznego i środowisk twórczych odnośnie życia kulturalnego,
artystycznego, oświatowego i naukowego w Lipnie i w regionie wobec różnych instytucji i władz administracyjnych.
e) Tworzenie klimatu dla twórczej dyskusji, wymiany doświadczeń i i inicjatyw, kształtowanie środowiskowych opinii
i sądów w zakresie promocji Lipna i regionu poprzez kulturę, a także współpraca instytucjonalna i środowiskowa.

5

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

4

Reprezentacja stowarzyszenia
zwykłego5)

3

Zarząd Stowarzyszenia
Adam Wróbel- Prezes
Dorota Kostecka- członek Zarządu
Bożena Stark- członek Zarządu

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego4)

Przedstawiciel uprawniony do reprezentowania
stowarzyszenia
Violetta Chojnacka

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego3)

Adres siedziby stowarzyszenia
zwykłego

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego2)

ul. Piłsudskiego 22
87-600 Lipno

1.

Daty wpisów do ewidencji1)

2

28.07.2016

Nazwa stowarzyszenia
zwykłego

1

Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w
Lipnie

\ Numer kolejny w ewidencji

EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO- po 20 maja 2016r.

1
0

12

13

9

11

30.01.2017

3.
a) organizowanie warsztatów, spotkań, których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia pozycji
kobiet;
b) nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet;
c) informowanie organów zwierzchnich o planowanych kierunkach działań, współdziałanie w celu zharmonizowania tych
kierunków;
d) uczestniczenie w spotkaniach z innymi KGW oraz władzami samorządowymi;
e) organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym i
ogólnopolskim

20.08.2016

2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

1.
a) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji ludowych;
b) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Makówiec poprzez czynny udział członkiń Koła w życiu wsi;
c) prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturalnej, w zakresie
poprawy warunków socjalno- bytowych rodzin wiejskich;
d) Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich;
e) Rozwój przedsiębiorczości kobiet;
f) Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości;
g) Inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia kobiet;
h) podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia socjalnego mieszkańców wsi oraz współuczestniczenie w rozpoznawaniu
i zaspokajaniu potrzeb ludzi starszych i znajdujących się w trudnych warunkach życiowych;
j) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi.

Zarząd Stowarzyszenia
Jolanta Staśkiewicz- -Prezes
Agnieszka Gilewska- Z-ca Prezesa
Monika Skurzyńska- Sekretarz
Sylwia Paśniewska- Skarbnik

3.
a) Zrzeszanie się i uczestniczenie w imprezach okolicznościowych z innymi Kołami Gospodyń i organizacjami
społecznymi;
b) Organizowanie warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych;
c) czynny udział członków w życiu wsi, działalności oświatowo- kulturalnej;
d) wspomaganie ludzi w trudnej sytuacji życiowej.

Zarząd Stowarzyszenia
Agnieszka Maćkiewicz- Prezes
Elżbieta Gójska- Z-ca Prezesa
Magdalena Gembarska- Skarbnik

Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Jastrzębie 2A, 87-600 Lipno

Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności wiejskiej
Propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji kulturowych i ludowych
Podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi
Rozwój przedsiębiorczości kobiet.

Makówiec 11, 87-602 Chrostkowo

14.02.2017

2.

20.02.2017

4.

Koło Gospodyń Wiejskich „ Makóweczki”

3.

Koło Gospodyń Wiejskich Jastrzębie

a)
b)
c)
d)

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

1.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

14.08.2016

Komisja Rewizyjna
Jadwiga Spryszyńska
Hanna Grzębska
Katarzyna Bejma

25.05.2016

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3.
a) promowanie sołectwa;
b) warsztaty artystyczne i kulinarne;
c) aktywnego wypoczynku i rekreacji

09.03.2017

Zarząd Stowarzyszenia
Jadwiga Okrzyńska- Prezes
Wanda Makowska- członek Zarządu
Zbigniew Jabłoński- członek Zarządu
Stowarzyszenie reprezentowane przez
przedstawiciela
Jadwiga Grudzińska
Zarząd Stowarzyszenia
Aldona Grzędzicka- Prezes
Czesława Zielińska- Z-ca Prezesa
Ewelina Granat- Skarbnik

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

3.
a) spotkania z ciekawymi ludźmi;
b) wyjazdy do teatrów;
c) wycieczki krajoznawcze
1.
a) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
b) angażowanie do różnych form aktywności intelektualnej i fizycznej;
c) podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;

27.03.2017

Koło Aktywnych Kobiet

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

3.
a) organizowanie wyjazdów, szkoleń, klubów dyskusyjnych;
b) aktywna działalność turystyczno- krajoznawcza i kulturalna;
c) organizowanie konferencji tematycznych i spotkań
1.
a) podtrzymywanie lokalnej tradycji;
b) integracja społeczna;
c) uczestnictwo mieszkańców w kulturze, kultywowanie folkloru i sztuki ludowej;

7.

Wioska 7
87-630 Skępe

Klub Seniora „ Koziołek” w Skępem

13.03.2017 ( 08.05.2017- zmiana w rubryce nr 8)

13.03.2017

6.

„Aktywni Dobrzyniacy 55+”

5.

1.
a) integrowanie się w swoim gronie 60+;
b) rozwijanie zainteresowań i zdolności;
c) spędzanie czasu w miłej atmosferze, współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi;

27.03.2017
28.03.2017

26.03.2017

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
b) podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
c) wspierania działań zmierzających do lepszego życia na wsi.

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Zarząd Stowarzyszenia
Iwona Bogdanowicz- Prezes
Jolanta Dywicka- V-ce Prezes
Beata Belczyńska- Sekretarz
Aleksandra Watkowska- Skarbnik

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) zrzeszanie się i uczestniczenie w imprezach okolicznościowych z innymi Kołami Gospodyń i organizacjami
społecznymi;
b) czynny udział członków w życiu wsi „ działalności oświatowo- kulturalnej;
c) wspomaganie ludzi w trudnej sytuacji życiowej
d) udział w festynach, targach, piknikach, dożynkach organizowanych na terenie naszego powiatu oraz całego kraju;
e) organizowanie warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych;
f) organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym i
ogólnopolskim;
g) wyjazdy do kina, teatru oraz organizowanie wycieczek krajoznawczo- turystycznych na terenie kraju i poza granicą.;
h) promowanie sołectwa.
1. Cele działania:
a) działanie na rzecz kobiet;
b) uczestniczenie w spotkaniach z innymi KGW;
c) rozwój przedsiębiorczości kobiet;

Zarząd Stowarzyszenia
Maryla Gumińska- Prezes
Wioletta Machajewska- V-ce Prezes
Marianna Kryczka- Skarbnik

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Zarząd stowarzyszenia
Danuta Tatarewicz- Prezes
Barbara Kosińska- V-ce Prezes
Róża Bieńkowska- Skarbnik

3.Środki działania stowarzyszenia
a) współpraca z organizacjami działającymi na terenie powiatu lipnowskiego oraz całego kraju- OSP oraz innymi
podmiotami o profilu kulturalnym i oświatowym;
b) inicjowanie, wspieranie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych poprzez organizowanie imprez, warsztatów, konkursów,
przeglądów, spektakli;
c) udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie naszego powiatu oraz całego kraju;
d) korzystanie z różnych pomocy społecznych, kulturalno- oświatowych w celu poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
1. Cele działania:
a) prowadzenie działalności na rzecz odnowy i rozwoju wsi Chojno poprzez czynny udział członków koła w życiu wsi;
b) prowadzenie wśród kobiet wiejskich działalności społeczno- wychowawczej, oświatowo- kulturalnej w zakresie poprawy
warunków kobiet wiejskich i ich rodzin;
c) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi;
d) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania czasu wolnego i angażowanie do różnych form aktywności
intelektualnej i fizycznej.

Świetlica Wiejska Łąkie 34, 87-630 Łąkie, adres do korespondencji :
Łąkie 61, 87-630 Łąkie

30.03.2017
03.04.2017

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Chojno 5
87-602 Chrostkowo

30.03.2017

Słoneczne Chojno

10.

8.

Świetlica wiejska w Grodzeńiu
Grodzeń 46, 87-620 Kikół

Koło Gospodyń Wiejskich „ Łęczanki”

9.

Koło Gospodyń Wiejskich
Grodzeń

1. Cele działania:
a) promowanie miejscowości Łąkie oraz tradycji regionalnych- wielopłaszczyznowa edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i
dorosłych;

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

05.04.2017

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli wewnętrznej

11.04.2017

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) poprawianie warunków socjalno- bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi;
b) integrowanie i aktywizowanie emerytów, rencistów, inwalidów i osób starszych przez organizowanie różnych form życia
kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
c) organizowanie cyklicznych zebrań członków stowarzyszenia oraz Zarządu

Zarząd stowarzyszenia
Mieczysław Sławkowski- Prezes
Janusz Kozicki- Skarbnik
Józef Karolewski- członek Zarządu;
Romana Hapeta- członek Zarządu

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Zarząd stowarzyszenia
Kazimierz Szychowski- Prezes
Adam Kowalski- Z-ca Prezesa
Krystyna Wojciechowska- Skarbnik
Maria Rykowska- Sekretarz

1. Cele działania:
a) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
b) organizacja imprez integracyjnych, wycieczek na rzecz członków stowarzyszenia;
c) uczestniczenie w obchodach świąt okolicznościowych;
d) współdziałanie z organami władzy administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami
społecznymi w kraju;
e) podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań
statutowych;
f) tworzenie funduszy na cele socjalno- bytowe

Urząd Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół

3.Środki działania stowarzyszenia:
Stowarzyszenie zrzesza emerytów, rencistów, inwalidów oraz osoby starsze 60+ w celu:
a) Poprawienia ich warunków socjalno- bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z
organami władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi,
gospodarczymi i spółdzielczymi;
b) Integrowania i aktywizowania emerytów, rencistów, inwalidów i osób starszych 60+ przez organizowanie
różnych form życia kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
c) Reprezentowania interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz
popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa.

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno ( MCK Lipno),
adres do korespondencji: ul. Źródlana 6E, 87-600 Lipno

07.04.2017

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół

2.Teren działania : Rzeczpospolita Polska

14.04.2017

12.

Lipnowskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i inwalidów

11.

1. Cele działania:
a) tworzenie funduszy na cele socjalno- bytowe;
b) organizuje i prowadzi zajęcia edukacyjne, czytelnie, świetlice, kluby, zespoły artystyczne oraz współdziała w ich
prowadzeniu;
c) organizuje lub uczestniczy w przeglądach prezentujących twórczość artystyczną członków stowarzyszenia;
d) współdziała z organami władzy administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi
w kraju;
e) podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych;
f) organizuje pobyty wypoczynkowe, imprezy turystyczne i sportowe;
g) organizuje wszelkie formy rehabilitacji;
h) prowadzi działania profilaktyczne z zakresu ochrony zdrowia

10.04.2017
10.04.2017
06.04.2017

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Zarząd stowarzyszenia
Andrzej Capała- Prezes
Maria Matuszyńska- członek Zarządu
Zofia Spryszyńska- członek Zarządu
Danuta Wasielak- członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

3. .Środki działania stowarzyszenia:
a) aktywny udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie powiatu oraz kraju;
b) organizowanie warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych;
c) czynny udział członków w życiu wsi, działalności oświatowo- kulturalnej.

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Zarząd stowarzyszenia
Teresa Wiśniewska- Prezes
Marianna Kalinowska- Skarbnik
Zofia Staniszewska- Sekretarz

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) poprawienie warunków socjalno- bytowych oraz uczestnictwa w życiu społecznym;
b) integrowanie i aktywizacja emerytów, rencistów, inwalidów i osób starszych przez organizowanie różnych form życia
kulturalnego, artystycznego, sportowego i turystycznego;
c) reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji samorządowej.
1. Cele działania:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej, regionalnej i lokalnej oraz współpraca z innymi organizacjami;
b) organizacja imprez integracyjnych;
c) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizacje wycieczek i innych form,
aktywności fizycznej i intelektualnej.

Zarząd stowarzyszenia
Honorata Cackowska- Prezes
Dorota Lendecka- V-ce Prezes
Ludmiła Puszkiewicz- Skarbnik

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie- Urząd Gminy Wielgie

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) Organizowanie wykładów, kursów, konferencji, szkoleń, zebrań dyskusyjnych;
b) Spotkania z ludźmi nauki, kultury, polityki i gospodarki;
c) Rehabilitacja zdrowotna;
d) Aktywna działalność turystyczno- krajoznawcza;
e) Organizacja zajęć w pracowniach komputerowych;
f)
Współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w powiecie, województwie i kraju np. ze Związkami
Emerytów i Rencistów;
g) Wspieranie słuchaczy KDUTW w działalności społecznej
1. Cele działania:
a) organizacja w uczestnictwie w przeglądach prezentujących twórczość artystyczną członków stowarzyszenia;
b) współpraca z organami władzy administracji publicznej i samorządowej oraz instytucjami i organizacjami społecznymi;
c) organizacja pobytów wypoczynkowych, imprez turystycznych i sportowych;
d) organizacja wszelkich form rehabilitacji;
e) prowadzenie działania profilaktycznego z zakresu ochrony zdrowia;
f) podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych
g) tworzy fundusze na cele socjalno- bytowe.

Chrostkowo 99, 87-602 Chrostkowo
( adres do korespondencji: Janiszewo 9, 87-602
Chrostkowo)

20.04.2017
21.04.2017
25.04.2017

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Wierzbick 54, 87-600 Lipno
( adres do korespondencji: Wierzbick 56)

„ Aktywny Senior w UTW”

15.

Stowarzyszenie Emerytów Gminy Chrostkowo

14.

Stowarzyszenie „ Wierzbiczanki”

13.

1. Cele działania:
a) ochrona i promocja zdrowia;
b) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
c) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
d) wspieranie tradycji i kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej;
e) podtrzymanie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie polskości, świadomości narodowej i obywatelskiej;
f) edukacja ekologiczna;
g) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych

09.05.2017
09.05.2017

08.05.2017

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej
Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej

Stalmierz 24, 87-602 Chrostkowo
adres do korespondencji:
Stalmierz 42, 87-602 Chrostkowo

( budynek OSP)

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada
organu kontroli wewnętrznej

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwa sportowego;
b) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
c) zrzeszanie się i uczestniczenie w imprezach okolicznościowych z innymi organizacjami;
d)organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego, sportowego i turystycznego;
e) opieka nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Lipno.

Zarząd stowarzyszenia
Teresa Żuchowska- Prezes
Marianna Żurawska- Sekretarz
Katarzyna Boniecka- Skarbnik

1. Cele działania:
a) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń;
b) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi;
c) organizowanie zawodów wędkarskich, sportowych;
d) współdziałanie z organizacjami administracji publicznej i samorządowej;
e) podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych
2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie reprezentowane przez przedstawiciela
Jadwiga Matera

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) zrzeszanie się i uczestniczenie w imprezach okolicznościowych z innymi organizacjami społecznymi;
b) czynny udział członków w życiu wsi, działalności oświatowo- kulturalnej;
c) ) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
d) reprezentowanie interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej ;

Zarząd stowarzyszenia
Józef Pipczyński- Prezes
Krzysztof Tyfczyński- V-ce Prezes
Marek Zarzewski- Sekretarz

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

ul. Starowiejska 78, 87-603 Wielgie

10.05.2017
10.05.2017

3. Środki działania stowarzyszenia:
a) organizacja spotkań okolicznościowo- kulturalnych, wystaw;
b) współpraca ze wszystkimi osobami i instytucjami o podobnych cechach działania;
c) wspieranie działań zmierzających do lepszego życia wsi
1. Cele działania:
a) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji kulturowych i ludowych;
b) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności wiejskiej;
c) rozwój przedsiębiorczości kobiet

ul. Piłsudskiego 5, 87-600 Lipno

Stowarzyszenie Gospody w Stalmierzu

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

12.05.2017

18.

„ Kabaret z przymrużeniem Oka”

17.

Stowarzyszenie „ Koniczynka”

16.

1. Cele działania:
a) działalność na rzecz kobiet;
b) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń;
c) popularyzowanie wiedzy wśród społeczeństwa

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania stowarzyszenia:
a) wyjazdy do teatrów, na wycieczki krajoznawcze;
b) aktywna działalność turystyczno- krajoznawcza i kulturalna;
c) aktywny wypoczynek i rekreacja;
d) udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie całego kraju;
e) promocja miasta Lipna i Powiatu poprzez udział w występach chóru.

Maliszewo 112 ( świetlica
wiejska) 87-600 Lipno, adres do
korespondencji: Maliszewo 28, 87600 Lipno

Zarząd stowarzyszenia
Barbara Lipska- Prezes
Renata Sikora- Skarbnik
Monika Romanowska- Sekretarz

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

28.06.2017

Zarząd stowarzyszenia
Elżbieta Sekulska- Prezes
Urszula Suwałowska- V-ce Prezes
Urszula Dromeradzka- Skarbnik

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

06.07.2017

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
b) podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
c) wspieranie działań zmierzających do lepszego życia na wsi;
d) poprawienie warunków socjalno- bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami
władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
e) wspieranie działań zmierzających do lepszego życia wsi;
f) aktywny udział w festynach, targach, dożynkach organizowanych na terenie powiatu oraz kraju;
g) organizowanie warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych;
h) czynny udział członków w życiu wsi, działalności oświatowo- kulturalnej.
1. Cele działania:
a) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń;
b) popularyzowanie wiedzy wśród społeczeństwa;
c) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi;
d) integrowanie się z innymi organizacjami;
e) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
f) podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
g) promocja aktywnego wypoczynku i rekreacji.

ul. Piłsudskiego 22,
87-600 Lipno

Koło Gospodyń Wiejskich
Maliszewo

03.07.2017
17.07.2017

20.

Klub Seniora
„ Nawojka”

19.

1. Cele działania:
a) promocja wsi Maliszewo;
b) organizowanie czasu wolnego dzieciom;
c) promowanie miejscowości Maliszewo oraz tradycji regionalnych- wielopłaszczyznowa edukacja kulturalna dzieci,
młodzieży i dorosłych;
d) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności wiejskiej;
e) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji kulturowych i ludowych;
f) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi;
g) rozwój przedsiębiorczości kobiet;
h) organizacja imprez integracyjnych;
i) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez organizacje wycieczek i innych form
aktywności fizycznej i intelektualnej.
2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

10.08.2017

Stowarzyszenie zwykłe nie posiada
organu kontroli wewnętrznej

Stowarzyszenie reprezentowane przez
przedstawiciela
Janina Kaczorowska

ul. Mickiewicza 44
87-600 Lipno,
Adres do korespondencji: ul. #-go Maja 10/31
87-600 Lipno

18.07.2017

Stowarzyszenie Rodzin Pomordowanych
Nauczycieli w Dachau i innych obozach
koncentracyjnych „ Memory 39”

21.

1. Cele działania:
a) zachowanie i kultywowanie pamięci pomordowanych Nauczycieli poprzez szerzenie wiedzy o nich wśród młodzieży
szkolnej;
b) branie udziału w rozpoczęciu roku szkolnego- złożenie wiązanki 01.09. pod tablicą pomordowanych nauczycieli, 17.10 i
01.11 pod szkołą Nr 2 w Lipnie.

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

ul. Polna 1
87-620 Kikół

Stowarzyszenie
reprezentowane przez
przedstawiciela
Zygmunt Drózd

Stowarzyszenie zwykłe
nie posiada organu
kontroli wewnętrznej

12.09.2017

Zarząd stowarzyszenia
Roman Tułodziecki- Prezes
Jacek Wiśniewski- Z-ca Prezesa
Roman Jagielski- Skarbnik
Przemysław Golubiński- Sekretarz
Hanna Golubińska- członek Zarządu

Stowarzyszenie zwykłe nie
posiada organu kontroli
wewnętrznej

18.10.2017

1. Cele działania:
a) działanie na rzecz rozwoju domowych hodowli psów;
b) popularyzowanie wiedzy z dziedziny hodowli psów;
c) wymiana informacji i doświadczeń

Rumunki Podgłodowskie 2, 87-600
Lipno

18.09.2017

22.

Stowarzyszenie
Hodowców Psów „ DOM”

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) uczczenie pamięci- składanie wiązanek pod tablicami i obeliskami z nazwiskami pomordowanych;
b) odwiedzanie miejsc martyrologii;
c) organizowanie wieczornic dla społeczeństwa itp.

24.10.2017

23.

Stowarzyszenie Ochrony Wód
Oborskich im. Zbyszka
Golubińskiego

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania stowarzyszenia:
a) organizowanie spotkań;
b) współpraca z osobami o podobnych celach;
c) wspieranie działań zmierzających do poprawy warunków hodowli.
1. Cele działania:
a) tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń;
b) podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami społecznymi;
c) organizowanie zawodów wędkarskich, sportowych;
d) współdziałanie z organizacjami administracji publicznej i samorządowej;
e) podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów statutowych;
f) zarybianie jeziora;
g) wędkowanie.

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania stowarzyszenia:
a) edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wędkarstwa sportowego;
b) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu;
c) zrzeszenie się i uczestniczenie w imprezach okolicznościowych z innymi organizacjami;
d) organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego, sportowego i turystycznego;
e) opieka i ochrona Jeziora Oborskiego.

16.10.2017

Stowarzyszenie
reprezentowane przez
przedstawiciela

Lubin 11 87-620 Kikół
( świetlica wiejska w
Lubinie) adres do
korespondencji: Lubin 78
87-620 Kikół
Stowarzyszenie
reprezentowane przez
przedstawiciela
Ilona Kowalska

26.10.2017

Stowarzyszenie „
Przyjazna wieś”

24.

1. Cele działania:
a) prowadzenie działalności na rzecz odnowy, promocji i rozwoju wsi Lubin;
b) organizowanie czasu wolnego dzieciom;
c) promowanie miejscowości Lubin oraz tradycji regionalnych;
d) wielopłaszczyznowa edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych;
e) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności wiejskiej;
f) propagowanie i podtrzymywanie dawnych i obecnych tradycji kulturowych i ludowych;
g) rozwój przedsiębiorczości kobiet;
h) organizacja imprez integracyjnych.

15.01.2018

26.

Stowarzyszenie “ Skępiacy”

2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania stowarzyszenia:
a) Pomoc w gaszeniu pożarów;
b) Udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) Udział w uroczystosciach kościelnych;
d) Promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu
1. Cele działania:
a) działąlność na rzecz członków stowarzyszenia;
b) Wymiana informacji i doświadczeń;
c) Popularyzacja wiedzy wśród społeczeństwa;
d) Podejmowanie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na realizacje zadań statutowych.

2. Teren działania: Rzeczpospolita Polska
3. Środki działania stowarzyszenia:
a) integrowanie i aktywizacja członków stowarzyszenia, poprzez organizowanie spotkań i wyjazdów turystycznokrajoznawczych;
b) Reprezentowanie

27.12.2017

Wiesław Sutowicz- członek Koisji

Komisja Rewizyjna:
Zbigniew JagielskiPrewodniczący;
Jakub Buczkowski- członek
Komisji;

3.Środki działania stowarzyszenia:
a) podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej;
b) wspieranie działań zmierzających do lepszego życia na wsi;
c) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
1. Cele działania:
a) niesienie pomocy innym ( pożar, powódź);
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udział w uroczystościach kościelnych;
d) organizacja imprez integracyjnych;
e) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności wiejskiej

Chodorążek 105, 87-600
Lipno ( Wiejski Dom
Kultury w Chodorążku),
adres do korespondencji:
Chodorążek 39, 87-600
Lipno
Zarząd stowarzyszenia:
Bogda Chojnacki- Prezes;
Krzysztof Nowakowskiczłonek Zarządu;
Jarosław Kostrzewskiczłonek Zarządu;
Jan Kosiński- Skarbnik

11.01.2018

25.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Chodorążku

2.Teren działania: Rzeczpospolita Polska

17.03.2018

Komisja Rewizyjna:
Sławomir Grzywiński;
Wojciech Pieczkowski;
Radosław Kuczkowski

Świetlica wiejska w
Żuchowie, Żuchowo 38 87630 Skępe
Adres do korespondencji:
Żuchowo 28, 87-630 Skępe
Zarząd stowarzyszenia:
Lucjan Kuczkowski- Prezes
Witold Jaroszewski członek(Naczelnik)
Marek Krajewski- członek
( Gospodarz)

23.03.2018

Ochotnicza Straż Pożarna
Żuchowo

27.

1. Cele działania:
a) niesienie pomocy innym ( pożar, powódź);
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) organizacja imprez integracyjnych;
d) udział w uroczystościach na terenie gminy- powiatu;

Świetlica wiejska w Kukowie, Kukowo
39, 87-630 Skępe
Adres do korespondencji: Kukowo 3
87-630 Skępe

Zarząd stowarzyszenia:
Mirosław Drzewoszewski- Prezes
Józef Bagiński- członek ( Naczelnik)
Roman Dziarkowski- Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Witold Jankowski
Dariusz Mądrzycki
Zbigniew Mądzycki

17.03.2018

Zarząd stowarzyszenia:
Mieczysław PietrkiewiczPrezes
Benedykt Krupińskiczłonek (Naczelnik);
Grzegorz Lipka- Skarbnik

Komisja Rewizyjna:
Wiesław Olszewski;
Jan Lewandowski;
Konrad Zalewski

18.03.2018

3. Środki działania stowarzyszenia:
a) pomoc w gaszeniu pożarów, likwidacja klęsk żywiołowych;
b) udział w zawodach sportowo- rekreacyjnych ( pożarniczych);
c) udział w uroczystościach;
d) promocja I wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu
1. Cele działania:
a) niesienie pomocy innym ( pożar, powódź);
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) organizacja imprez integracyjnych;
c) udział w uroczystościach na terenie gminy- pwiatu.

Łąkie
ul.. Podstawowa 36
87-630 Skępe

26.03.2018

28.

Ochotnicza Straż Pożarna w
Czermnie

2. Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska

2. Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska

30.03.2018

29.

Ochotnicza Straż Pożarna
w Łąkiem

3. Środki działania stowarzyszenia:
a) Pomoc w gaszeniu pożarów
b) Udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) Promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu
1. Cele działania:
a) niesienie pomocy innym ( pożary, powodzie, wichury);
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udzia w uroczystościach kościelnych;
d) organizacja imprez integracyjnych

2.Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania stowarzyszenia:
a) pomoc przy gaszeniu pożarów;
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udział w uroczystościach kościelnych;
d) wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Świetlica wiejska w
Jarczewie
Jarczewo 12
87-630 Skępe

Zarząd stowarzyszenia:
Arkadiusz SobeckiPrezes;
Przemysław Zalewskiczłonek ( Naczelnik);
Sławomir CackowskiSkarbnik

Komisja Rewizyjna
Ryszard Podlas;
Kamil Markowski;
Krzysztof
Lewandowski

28.03.2018

Józefkowo 23
87-630 Skępe

Zarząd stowarzyszenia:
Andrzej BoińskiPrezes
Adam Wierkusczłonek ( Naczelnik);
Seweryn GrąbczewskiSkarbnik

Komisja Rewizyjna:
Roman Ruszkowski;
Mieczysław
Zieliński;
Ryszard
Uniszkiewicz

26.03.2018

03.04.2018

Ochotnicza Straż
Pożarna Jarczewo

30.

1. Cele działania:
a) niesienie pomocy innym ( pożar, powódź);
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udział w uroczystosciach kościelnych;
d) organizacja imprez integracyjnych;
e) inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz społeczności wiejskiej.

04.04.218

31.

Ochotnicza Straż
Pożarna Józefkowo

2.Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania stowarzyszenia:
a) pomoc w gaszeniu pożarów;
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udział w uroczystościach kościelnych;
d) promocja i wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu
1. Cele działania:
a) niesienie pomocy innym osobom;
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udział w uroczystosciach kościelnych;
d) organizwanie imprez integracyjnych;
e) promocja I wspieranie aktywnych form spędzania wolnego czasu

2.Teren działania stowarzyszenia: Rzeczpospolita Polska
3.Środki działania stowarzyszenia:
a) gaszenie pożarów;
b) udział w zawodach sportowo- pożarniczych;
c) udział w uroczystosciach kościelnych;
d) organizacja choinki noworocznej dla dzici oraz powitanie dnia wiosny

________________________________
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

W kolumnie nr 3 wpisuje się datę wpisu do ewidencji i daty wpisów późniejszych.
W kolumnie nr 4, w polu pierwszym, wpisuje się cele działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu drugim, wpisuje się teren działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności.
W kolumnie nr 4, w polu trzecim, wpisuje się środki działania stowarzyszenia zwykłego zgodnie z regulaminem działalności (pojęcie „środki działania” odnosi się do
sposobu realizacji celów przez stowarzyszenie zwykłe).
W kolumnie nr 6 - w przypadku reprezentacji stowarzyszenia zwykłego przez przedstawiciela należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe jest reprezentowane przez
przedstawiciela” oraz wpisać jego imię i nazwisko; w przypadku gdy organem reprezentującym stowarzyszenie zwykłe jest zarząd, należy wpisać imiona i nazwiska
członków zarządu, ich funkcje oraz sposób reprezentacji.
W kolumnie nr 7 - jeżeli w regulaminie działalności przewidziano organ kontroli wewnętrznej, należy wpisać nazwę tego organu, imiona i nazwiska jego członków oraz
ich funkcje; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe organu kontroli wewnętrznej należy wpisać: „Stowarzyszenie zwykłe nie posiada organu kontroli
wewnętrznej.”.
W kolumnie nr 8 wpisuje się informacje o regulaminie działalności i jego zmianach, w szczególności numer i datę uchwały dotyczącej regulaminu działalności oraz jego
zmian.
W kolumnie nr 9 wpisuje się informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego; w przypadku posiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji
pożytku publicznego należy wpisać: „TAK”; w przypadku nieposiadania przez stowarzyszenie zwykłe statusu organizacji pożytku publicznego należy wpisać: „NIE”.
W kolumnie nr 10 wpisuje się informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego; w przypadku przekształcenia stowarzyszenia zwykłego należy
wpisać datę i numer uchwały o przekształceniu oraz datę i numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego; w przypadku rozwiązania stowarzyszenia zwykłego należy
wpisać datę i numer uchwały o rozwiązaniu oraz datę rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 11 wpisuje się imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego.
W kolumnie nr 12 wpisuje się informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru, o których mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393, z późn. zm.), w szczególności rodzaj środka nadzoru, podmiot, który go zastosował, datę jego zastosowania.
W kolumnie nr 13 wpisuje się inne dodatkowe informacje związane z prowadzeniem ewidencji, w szczególności sygnaturę akt.

